
Kiinteistö Oy Saimaan Rantapuisto   Kokouskutsu  

co Holiday Club Isännöinti 

PL 618, 33101 Tampere  

www.holidayclub.fi/isannointi p. 0300 870 902 

 

 

Varsinainen yhtiökokous  

 

Kiinteistö Oy Saimaan Rantapuisto osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen 

yhtiökokoukseen, joka pidetään 18.2.2020 kello 14.00, Holiday Club Saimaan 

kokoustiloissa, osoitteessa Rauhanrinne 1, 55320 Rauha.    

 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 23 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen  

käsiteltäväksi määrätyt asiat tilikaudelta 1.10.2018 – 30.9.2019 sekä päätetään 

hallituksen valtuudesta kerätä ylimääräinen vastike 50€/viikko/osake ja §22 

yhtiöjärjestyksen muuttaminen. 

 

Tilinpäätöksiä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. 

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 27.1. - 18.2.2020 välisenä 

aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 

Tampere.   

 

Tampereella 27 päivänä tammikuuta 2020  

 

Kiinteistö Oy Saimaan Rantapuisto 

hallitus 

 

Liitteet:  esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös, 

 talousarvio 1.10.2020 - 30.9.2021 

 

 

  Valtakirja  

 

Valtuutan/mme ____________________________________ käyttämään puolestani /mme  

puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Saimaan Rantapuisto –yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, 

joka pidetään Rauhassa 18.2.2020 klo 14.00.  

 

____________________________ ___ päivänä _______kuuta 2020 

paikka  

 

_______________________________   _________________________ 

osakkeenomistajan allekirjoitus    osakkeenomistajan allekirjoitus  

 

 

_______________________________   _________________________ 

nimenselvennys     nimenselvennys 

 

 

omistamani vko/vkot ______________________________ 



Kiinteistö Oy Saimaan Rantapuisto    Esityslista    1(2) 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 18.2.2020 
Rauha 
 
 

1. Kokouksen avaus  
 

2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.  
 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään 
yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta. 
 

4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.  
  

6. Merkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-  
asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa,  
osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere 27.1. - 18.2.2020 välisenä aikana.  
 

7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2018 – 30.9.2019 
 
8. Tilintarkastuskertomus 

 
9. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.   
 

10. Tilikauden 1.10.2018 – 30.9.2019 tulosten käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.10.2018 – 30.9.2019 tappio 19.019,39 € siirretään 
voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 

 
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  

 
12. Käsitellään talousarvio 1.10.2020-30.9.2021 ja vahvistetaan vastikkeet.   
 
13. Päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus saa valtuuden kerätä ylimääräisen 
yhtiövastikkeen enintään 50€ / viikko / osake, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.  

 
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.  

 
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta  

 
 
 
 
 
 
 



Kiinteistö Oy Saimaan Rantapuisto    Esityslista    2(2) 

 
 
 
 

16. SVOP  
Hallitus esittää yhtiökokoukselle sijoitetun vapaan pääoman suuruudeksi 30.9.2019 yhteensä 
6.582.753,99 €. 
 

17. Yhtiöjärjestyksen § 22 YHTIÖKOKOUSKUTSU muuttaminen 
  

Hallitus esittää yhtiökokoukselle että § 22 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
 

22 § YHTIÖKOKOUSKUTSU 
Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen  
annetaan aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta julkaisemalla 
kutsu isännöintiyhtiön verkkosivuilla tai lähettämällä vastaavalla aikamääreellä 
osakkeenomistajille kirjallinen kutsu postitse tai sähköpostitse heidän osakeluetteloon 
merkittyihin osoitteisiinsa. 

 
18. Muut asiat 

 
19. Kokouksen päättäminen 
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TOIMINTAKERTOMUS 1.10.2018-30.9.2019

Yleistä yhtiöstä

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Lappeenrannan kaupungin 

Rauhanranta 6 -nimistä kiinteistöä (kiinteistötunnus 405-563-11-106)

sekä omistaa ja hallita sillä sijaitsevia majoitusrakennuksia.

Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille loma-asunnoiksi.

Huoneistojen hallinta tapahtuu viikko-osakeperiaatteella. Huoneistot on liitetty

kansainväliseen RCI – lomanvaihtojärjestelmään

Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 31.1.2008. 

Ensimmäiset kaksitoista (12) huoneistoa on otettu käyttöön kesäkuussa 2015. (G1-G4, G9-G12, G17-G20)

Seuraavat kahdeksan (8) huoneistoa valmistuivat kesäkuussa 2016. (G5-G8, G13-G16)

Huoneistot G21-G24, G31-G34, G41-G44 otettu käyttöön 11.1.2017.

Tilintarkastajat 

Yhtiön tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy

Päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Hiltunen.

Yhtiön johto

Yhtiökokous 5.3.2019 valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Keijo Laine, Anne Puhakainen,

Jarkko Hartikainen, Hemmo Eriksson ja Kai Etelämäki. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Anne Puhakainen.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Riku Rauhala

Hallitus kokoontui tilikauden aikana neljä (4) kertaa.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 13.6.2019. Yhtiökokous päätti muuttaa maanvuokrasopimusta ja

yhtiöjärjestystä muutettiin niin että 12 huoneistoa poistettiin yhtiöjärjestyksestä (624 osaketta).

Yhtiössä on 32 asuntoa ja uusi osakemäärä on 1664 osaketta.

Henkilökunta

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Vakuutukset

Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön

täysarvo- sekä irtaimistovakuutus Vakuutusyhtiö Fenniassa

Talous 

Tilikauden aikana perusvastikkeitavastikkeita kerättiin yhteensä 383.520 € ja palveluvastikkeita

yhteensä 130.930 €. Yhtiössä kerättiin ylimääräinen vastike, jolla kerättiin 48.960 €. 

Poistoja tilikaudella ei tehty.

Yhtiön nykyinen vastiketaso ei riitä kulujen kattamiseen ja hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin

alijäämän saamiseksi kuriin.

Arvio tulevasta kehityksestä

Hallituksen edustajat sekä valvoja ovat valvoneet takuukorjaustöitä.

Yhtiön loma-asuntorakentaminen on saatu päätökseen.

 Asuntojen käyttöaste on Saimaan alueen korkein ja sen uskotaan edelleen jatkuvan hyvin korkeana.

Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi

Tilikauden tulos osoittaa 19.019,39 € tappiota. Hallitus esittää, että tilikauden tappio

siirretään voitto / tappio tilille eikä osinkoa jaeta.
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KIINTEISTÖ OY SAIMAAN RANTAPUISTO
TALOUSARVIO 2021

1.10.2020-30.9.2021

BUDJETTI 

2021
TUOTOT 
Vastikkeet ja muut tuotot

Perusvastikkeet 456 960 

Palveluvastikkeet 163 000 

Tuotot yhteensä 619 960 

KULUT 
Perusvastike

Hallituksen kulut 3 600 

Yhtiökokouskulut 3 900 

Vuokrat 105 000 

Kiinteistövero 14 000 

Sähkö 32 000 

Lämmitys 35 000 

Vesi 20 000 

Jätehuolto 6 500 

Yhteisalueiden hoito 2 500 

Vakuutukset 4 200 

Rakennusten korjaus 16 000 

Kaluston korjaus 11 000 

Kiinteistöhuolto ja ulkohoito 68 500 

Vastaanottopalvelut 43 000 

Isännöinti ja kirjanpito/ hallintopalvelu 50 500 

Perintäkulut 500 

Tilintarkastus 1 550 

Postikulut 5 000 

Pankkimaksut 1 300 

Internet yhteys 5 150 

Viikko-ohjelma 5 100 

Suursiivous 21 000 

Muut hoitokulut 1 660 

Perusvastikekulut yht 456 960 280 € / viikko / osake

Palveluvastike
Takkapuut 7 000 

Nestekaasu 1 000 

Pesulapalvelut 29 000 

Siivouspalvelut 114 000 

Pienkalusto 4 000 

Kuluvat käyttötarvikkeet 8 000 

Palveluvastikekulut yht 163 000 100 € / viikko / osake

TUOTOT YHTEENSÄ 619 960 
KULUT YHTEENSÄ 619 960 380 € / viikko / osake

2 mh 57,1 m2
Perusvastike 280

Palveluvastike 100

Vastike yhteensä 380


